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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af master i Datadrevet Organisationsudvikling, 2. og 4. semester, Forår 2022 
 
Dato:    101122 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Anders Kristian Munk - 2. semester 
  Semesterkoordinator Heidi Hautopp - 3. semester 
  Semesterkoordinator Lars Birch Andreasen – 3. semester 
   Studienævnsrepræsentant Anja O. Thomassen 
  Uddannelsessekretær Steen Nielsen 
 
Dagsorden: 
 
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1 
2. Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact spørgeskemaundersøgelsen) 
3. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
4. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret 
5. Eventuelt 
 
 
 Noter Opfølgningsansvar 
1 
 
 

Nedenstående evaluering omhandler 4. semester MDO F2022 
Semesterevalueringen er fuldt besvaret af 7 studerende, hvilket 
svarer til 70 %. Blandt besvarelserne udtrykker de studerende, 
at de var enten meget tilfredse eller tilfredse med semestret 
generelt.  
 
  

 

2 90 % af de studerende fremhæver ligeledes at samarbejdet 
med deres vejleder fungerede godt. Enkelte studerende 
fremhæver, at fokus på videnskabsteori har været 
overvældende på dette semester til sammenligning med de 
øvrige semestre. Dette har også været et tema, som de 
studerende har taget op til seminarerne. 

Undervisningen i 
videnskabsteori og 
forskningsparadigmer på 4. 
semester F2022 blev på for 
abstrakt og mindre 
anvendeligt niveau end 
tiltænkt. Dette er justeret ift. 
planen for F2023, hvor VT vil 
være mere målrettet 
designbaseret – og 
aktionsforskning, som er 
kendetegnet for resten af 
uddannelsen.  

3 I forlængelse af punkt 2, oplevede nogle af de studerende et 
skift ift. forventninger til deres akademiske niveau mellem 1/2. 
semester og 3./4. semester.  

I undervisergruppen holder vi 
i starten af næste år et 
statusmøde, hvor vi også 

 
1 I foråret skal møderne være afholdt mellem 7. marts og 30. april – i efteråret skal møderne være afholdt mellem 7. oktober og 
30. november 
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aligner og evaluerer MDO 
uddannelsen ud fra erfaringer 
fra afvikling af første ’runde’ 
af alle fire semestre. 
Herunder også en snak om, 
hvordan vi mere eksplicit 
tydeliggør, at de studerende 
på forskellig vis arbejder 
akademisk gennem hele 
uddannelsen.   
 

4 Foregående hold af studerende gav udtryk for – både til 
undervisningen og i evalueringen, at de var glade for at stoppe 
lidt tidligere på seminardagene om fredagen grundet lang 
transporttid til jylland. Dette kom til udtryk allerede i 3. sem. 
evalueringen for E2021, så derfor var undervisningen for 4. 
sem. F2022 også justeret herefter for at imødekomme de 
studerendes ønsker.   
 

Da det nuværende hold på 3. 
sem. E2022 ikke har udvist 
ønske om at stoppe tidligere 
på seminardagene om 
fredagen, vil vi på 4. sem. 
F2023 planlægge ud fra 
almindelig afslutning om 
fredag eftermiddag.  
 
 
 

5 De studerende / MDO kandidaterne var meget glade for den 
afholdte dimission efter endt eksamen i juni 2022 

Den tradition med afholdelse 
af dimission efter 
eksamenerne i juni 2023 vil vi 
gentage.  
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Mødereferat udarbejdet af Heidi Hautopp, d.20.12.2022 
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